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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 25 MEI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2021080946 - 2021/178 voor het uitbreiden van een 

woning gelegen Kannootdries 28, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2021079633 - 2021/166 voor het organiseren van 

Moendial '21 gelegen Millenniumpark te Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021043202 - 2021/85 voor het heraanleggen 

voortuin WZC Sint-Amand tot buurtparkje gelegen Otegemstraat 75, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021048660 - 2021/104 voor het bouwen van 

een carport (regularisatie) gelegen Marcel Kintstraat 30, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021045990 - 2021/94 samenvoegen 

huisnummer - functiewijziging, St-Denijsplaats 57, 8554 St-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021046588 - 2021/092 voor het uitbreiden 

van een bestaande oprit Acacialaan 38, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020073358 - 2021/87 voor het slopen van 

een ééngezinswoning met bijgebouwen en wederopbouw vrijstaande woning 

gelegen Evangelieboomstraat 3A, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021024357 - 2021/039 voor het bouwen 

van een halfopen woning, boringen en warmtepomp gelegen Vierkeerstraat 118, 

8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 14/2021. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

dossiernummer 14/2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 15/2021. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

dossiernummer 15/2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 16/2021. 

BESLUIT 
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 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

dossiernummer 16/2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Vaststelling van de opdracht voor de netaanpassing waterleiding 

Drielindenstraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netaanpassing waterleiding Drielindenstraat Zwevegem goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15. - Goedkeuren regiostandpunten complex project KBK van Intercommunale 

Leiedal en departement Omgeving. 

BESLUIT 

 Het college volgt de regiostandpunten van Intercommunale Leiedal en departement Omgeving 

betreffende het complex project KBK en keurt deze goed. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 16. - Aanvraag bijzondere toelage organisatie Zomerdorp Zwevegem 2021 te 

Moen. 

BESLUIT 

 Het college keur de aanvraag bijzondere toelage voor de organisatie van Zomerdorp Zwevegem 2021 

te Moen goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17. - Goedkeuren begeleidingstraject toegankelijkheid door Inter - Kappaertsite.  

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen voorziet een begeleidingstraject door Inter, Agentschap 

voor Toegankelijkheid, voor het winnend ontwerp op de Kappaertsite. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18. - Vaststellen van vacante betrekkingen voor vaste benoeming in het 

basisonderwijs met ingang van 1 juli 2021 en in functie van de personeelstoestand 

op 15 mei 2021. 



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2021 

 

BESLUIT 

 Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming in het basisonderwijs met ingang 

van 1 juli 2021 en in functie van de personeelstoestand op 15 mei 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Vaststellen vacante betrekkingen voor vaste benoeming in de Kunstacademie 

met ingang van 1 juli 2021 en in functie van de personeelstoestand op 15 mei 

2021. 

BESLUIT 

 Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming in de Kunstacademie met ingang 

van 1 juli 2021 en in functie van de personeelstoestand op 15 mei 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Vaste benoeming bij wijze van mutatie van een leerkracht in het 

buitengewoon basisonderwijs met ingang van 1 juni 2021. 

BESLUIT 

 Het college benoemt de kandidaat die aan de voorwaarden voldoet voor vaste benoeming bij wijze van 

mutatie in het gemeentelijk buitengewoon basisonderwijs, met ingang van 1 juni 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 21. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg wegens medische 

overmacht van een assistent tAlternatief aangesteld met een arbeidsovereenkomst 

onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 22. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 23. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2021 - 

2°deel. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2021 - 2°deel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 25. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 26. - Kennisname verslag bedrijfsbezoek van 29 april 2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het bedrijfsbezoek bij Bourgois, Verzetslaan 48 te 8552 

Moen, dat doorging op 29 april 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 27. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R 

van 7 mei 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 28. - Kennisname van vonnis van de rechtbank van eerste aanleg inzake 

Telenet/gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 11 mei 

2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 29. - Kennisname van het arrest van het hof van beroep van Gent inzake 

Orange/Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het hof van beroep van 

Gent van 11 mei 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 30. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf volgende week (1 juni 2021) opnieuw 

fysiek te vergaderen in de raadzaal van het Gemeentepunt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


